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Οι προτιμήσεις των ασθενών και των ιατρών σχετικά 
με τις εγχειρητικές και συμπληρωματικές θεραπευτικές επιλογές 
σε ασθενείς με κακόηθες νεόπλασμα του ορθού
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Υπόθεση: Οι ασθενείς και οι θεράποντες ιατροί τους έχουν ποι-
κίλες προτιμήσεις σχετικά με τις επιλογές εγχείρησης και συ-
μπληρωματικής θεραπείας για καρκίνο του ορθού.

Μέθοδος: Οι προτιμήσεις καταγράφηκαν με τη χρήση της Προ-
οπτικής Μέτρησης Προτίμησης.

Συμμετέχοντες: Ασθενείς με ορθοκολικό καρκίνο ερωτήθη-
καν κατά τη διάρκεια της μετεγχειρητικής τους νοσηλείας 
και στους ιατρούς τους ζητήθηκε να συμπληρώσουν μια 
ηλεκτρονική έρευνα.

Κύριοι μελετώμενοι παράγοντες: Η μέθοδος Προοπτικής 
Μέτρησης Προτίμησης φανέρωσε 2 αποτελέσματα επιλο-
γών: η επιθυμία για επιβίωση και η προτίμηση καλύτερης 
ποιότητας ζωής με μικρότερη επιβίωση.

Αποτελέσματα: Η μεγαλύτερη προτίμηση των ασθενών ήταν 
να αποφύγουν τη στομία: περισσότερο από το 60% προτι-

μούσε να παραιτηθεί από το 34% του προσδόκιμου επιβί-
ωσης για να αποφύγει αυτή την εγχειρητική επιλογή. Αυτό 
αφορούσε και τις συμπληρωματικές θεραπευτικές επιλο-
γές όπως τη χημειο-ακτινοθεραπεία, όπου περισσότερο 
από το 50% αντάλλαζε το 25% της επιβίωσης του για να 
την αποφύγει. Οι χειρουργοί είχαν ισχυρότερη πεποίθη-
ση ενάντια στις συμπληρωματικές θεραπείες σε σχέση με 
τους ογκολόγους.

Συμπεράσματα: Οι ασθενείς είχαν ισχυρές προτιμήσεις ενα-
ντίον όλου του φάσματος των θεραπευτικών επιλογών, και 
διέφεραν πολύ συχνά από τις επιλογές των θεραπόντων 
ιατρών. Αυτά τα αποτελέσματα τονίζουν το σπουδαίο ρό-
λο που πρέπει να έχουν οι προτιμήσεις των ασθενών στην 
κλινική αντιμετώπιση. Επιπλέον, η ποικιλία των προτιμήσε-
ων μεταξύ των κλινικών υποειδικοτήτων τονίζει την ανάγκη 
πολύπλευρου προγραμματισμού στη θεραπευτική αντιμε-
τώπιση, με σκοπό μια ισορροπημένη προσέγγιση θεραπεί-
ας στους ασθενείς με καρκίνο του ορθού.

Εγχείρηση για υπερπαραθυρεοειδισμό σε αρνητικούς, 
από τον απεικονιστικό έλεγχο, ασθενείς
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Υπόθεση: Οι ασθενείς με πρωτοπαθή 
υπερπαραθυρεοειδισμό και αρνητικό 
προεγχειρητικό απεικονιστικό έλεγχο 
έχουν διαφορετική αντιμετώπιση σε 
σύγκριση με τους ασθενείς με θετικό 
απεικονιστικό έλεγχο.

Μέθοδος: Προοπτική μελέτη.

Τοποθεσία: Ιατρικό κέντρο αναφοράς.

Ασθενείς: 42 ασθενείς με πρωτοπαθή 
υπερπαραθυρεοειδισμό. με ενδείξεις 
για εγχειρητική αντιμετώπιση και μη 
εντοπισμένα ευρήματα από τον απει-
κονιστικό έλεγχο, υπερηχογραφικό 
και σπινθηρογραφικό με τεχνήτιο Tc 

99m, τα τελευταία πέντε έτη.

Κύριοι μελετώμενοι παράγοντες: Ο 
βαθμός της επέμβασης που απαιτεί-
ται για να επιτευχθεί η ίαση, εγχειρη-
τικά ευρήματα.

Αποτελέσματα: Από τους 430 ασθενείς 

44 ANASKOPHSH.indd   44 5/22/08   3:02:35 PM



ANAΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

46   IATPIKO BHMA •  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

που υποβλήθηκαν στην επέμβαση για 
πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό, οι 
351 υποβλήθηκαν σε υπερηχογραφικό 
και απεικονιστικό έλεγχο με τεχνήτιο Tc 
99m. Από τους 351 ασθενείς, τα απεικο-
νιστικά αποτελέσματα των 42 ασθενών 
δεν έδειξε κάποιο αδένωμα, και αυτοί 
υποβλήθηκαν σε διερευνητική επέμβα-
ση τραχήλου. Από τους 42 ασθενείς, οι 
41 είχαν ήδη θεραπευτεί κατά την επα-
νεξέταση, μετά από 90 ημέρες, 1 ασθε-
νής υποβλήθηκε πάλι σε εγχείρηση για 

διερεύνηση και ιάθηκε με την απομά-
κρυνση ενός αδενώματος στο μέσο δι-
άφραγμα του οργάνου. Για να επιτευ-
χθεί ίαση, οι 12 από τους 42 ασθενείς 
(28.6%) χρειάζονταν τμηματική θυρεο-
ειδεκτομή, και 17 (40.5%), παρατραχει-
ακή διατομή για να προσπελαθεί ή να 
απαγγειωθεί ένα δυσπρόσιτο αδένω-
μα. Η ιστολογική εξέταση αποκάλυψε 
μονήρες αδένωμα στους 26 από τους 
42 ασθενείς(61.9%), παραθυρεοειδική 
υπερπλασία στους 14(33.3%), και δι-

πλό αδένωμα στους 2(4.8%).

Συμπεράσματα: Ασθενείς στους οποίους 
ο προεγχειρητικός απεικονιστικός έλεγ-
χος απέτυχε να εντοπίσει μονήρες αδέ-
νωμα, συνήθως χρήζουν εκτεταμένης 
χειρουργικής επέμβασης προκειμένου 
να αντιμετωπιστεί ο υπερπαραθυρεο-
ειδισμός. Η αδυναμία εντοπισμού της 
βλάβης αποτελεί ένα λογικό κριτήριο 
για παραπομπή του ασθενούς σε εξει-
δικευμένο ιατρικό κέντρο.

Τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή χολοκυστεκτομής με χρήση μικρών 
τομών και λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής σε ασθενείς με 
συμπτωματική χολολιθίαση: πρωτογενή κλινικά αποτελάσματα

Keus F, Werner JE, Gooszen HG, Oostvogel HJ, van Laarhoven CJ.
Department of Surgery, St Elisabeth Hospital, Tilburg, the Netherlands
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Σκοπός: Να εκτιμηθούν τα πρωτογενή κλινικά αποτελέσμα-
τα σε λαπαροσκοπική και σε ανοικτή χολοκυστεκτομή μι-
κρών τομών.

Μέθοδος: Τυφλή τυχαιοποιημένη μονοκεντρική μελέτη, που 
βασίζεται στην ποιότητα και στη δυνατότητα γενίκευσης της 
μεθοδολογίας.

Τοποθεσία: Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Νορβη-
γίας.

Ασθενείς: Συμπεριλήφθηκαν συνολικά 257 ασθενείς που 
υποβλήθηκαν σε χολοκυστεκτομή λόγω συμπτωματικής 
χολολιθίασης.

Επεμβάσεις: Λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή και χολοκυστε-
κτομή μικρών τομών, που πραγματοποιούνται από ειδικευ-
όμενους χειρουργικής.

Κύριοι μελετώμενοι παράγοντες: Οι επιπλοκές και η ανα-

κούφιση από τα συμπτώματα ήταν τα μέτρα εκτίμησης των 
πρωτογενών αποτελεσμάτων, το ποσοστό αλλαγής της μιας 
μορφής εγχείρησης στην άλλη, ο εγχειρητικός χρόνος και 
η διάρκεια νοσηλείας ήταν τα μέτρα εκτίμησης των δευτε-
ρογενών αποτελεσμάτων. Εκτιμήθηκε επίσης η ικανότητα 
των ειδικευομένων σχετικά με την πραγματοποίηση και των 
δυο εγχειρητικών τεχνικών.

Αποτελέσματα: Στο σύνολο των 257 ασθενών, οι ειδικευό-
μενοι χειρουργικής πραγματοποίησαν 105 λαπαροσκοπι-
κές και 118 χολοκυστεκτομές μικρών – τομών. Δεν υπήρχε 
ουσιαστική διαφορά στις επιπλοκές και στη διάρκεια νοση-
λείας. Ο χρόνος της εγχείρησης ήταν αξιοσημείωτα βραχύ-
τερος στην εγχειρητική τεχνική μικρών - τομών.

Συμπεράσματα: Δεν υπάρχει σημαντική διαφορά στις μετρή-
σεις του πρωτογενούς κλινικού αποτελέσματος μεταξύ της 
λαπαροσκοπικής και της χολοκυστεκτομής μικρών - τομών 
σε αυτή τη τυχαιοποιημένη μελέτη. Το gold standard sta-
tus της λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής είναι υπό αμ-
φισβήτηση.
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